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Časť I.
Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa §7
Názov:
EQUUS a.s.
Sídlo:
Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
IČO:
36 263 605
Kontaktná osoba: Ing. Zdenko Dutka
Telefón:
+421 240259341, +421 905603418
Fax:
+421 240259342
E-mail:
obstaravanie@equus.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov predmetu zákazky: Balička s príslušenstvom
2.2 Kód tovaru podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet - hlavný slovník: 42921320-7 Baliace stroje
Doplňujúci predmet - hlavný slovník:
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky
3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
3.1 3.1 Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie všetkých položiek predmetu zákazky,
na celý predmet zákazky.
4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, z opatrenia 1.2
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, Časť:
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Doba splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry a to bankovým prevodom
na účet dodávateľa, ktorý bude uvedený v zmluve. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať
úspešnú ponuku ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota uvedená pre daný predmet zákazky.
5. DRUH ZÁKAZKY
5.1 Zákazka na dodanie tovaru.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovaného predmetu zákazky
tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny, B.4 Obchodné podmienky
realizácie predmetu zákazky.
6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: EQUUS a.s. prevádzka: Cesta slobody 771, 991
28 Vinica.
6.2 Predpokladaná lehota ukončenia dodávky je 90 dní od účinnosti zmluvy.
7. PREDLOŽENIE PONUKY
7.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý predkladá ponuku a je súčasne členom skupiny dodávateľov.
7.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.
7.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 21.2
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
7.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu uvedenú v bode 21.1, verejný obstarávateľ
vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
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8. VARIANTNÉ RIEŠENIE
8.1 Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia.
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, ako keby nebolo predložené.
9. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
9.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2013.
9.2 V prípade, ak by boli uplatnené revízne postupy alebo by sa vyskytli skutočnosti nespôsobené
verejným obstarávateľom, ktoré by si vyžiadali predĺženie lehoty viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ túto lehotu primerane predĺži a jej predĺženie oznámi uchádzačom.
10. NÁKLADY NA PONUKU
10.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
10.2 Ponuky doručené na adresu v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 tvoria súčasť dokumentácie z použitého postupu verejného obstarávania.
11. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
11.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup verejného obstarávania ak bude splnená niektorá
z podmienok uvedená v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
12. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI
12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou.
12.2 Štandardne sa komunikuje písomnou formou, doručenou listinnou poštou, alebo elektronicky
e- mailom alebo ich kombináciou. Písomné informácie môžu byť doručené aj osobne.
12.3 Ústne informácie pri osobnom styku a informácie cez telefón sa nepodávajú.
13. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
13.1 V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov
alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom, môže ktorýkoľvek
zo záujemcov podľa bodu 12 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
EQUUS a.s. prevádzka: Cesta slobody 771, 991 28 Vinica, Miroslav Varga, tel.: 0904-706 008,
(časť: technická), Peter Slobodník (ostatné), tel.: 0904-706003 fax: 02-402 593 42 , e-mail: obstaravanie@equus.sk.
13.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme podľa bodu 13.1 najneskôr šesť
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, pričom táto požiadavka musí byť najneskôr
v tejto lehote doručená priamo zodpovednej osobe alebo podateľne verejného obstarávateľa.
13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podkladov podľa bodu 13.1, predloženú zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.
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14. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
14.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná.
14.2 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania
predmetu zákazky. Účelom obhliadky bude podrobné oboznámenie sa s miestom dodania
tovaru, predovšetkým so súčasným technologickým stavom existujúcich liniek a objektov, do
ktorých má byť dodaný tovar tak, aby ponuka uchádzačov bola úplná, presná a správna.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Obhliadka miesta určenia sa uskutoční
dňa 16.09.2013 o 08:30 hod. na adrese: EQUUS a.s. prevádzka: Cesta slobody 771, 991 28
Vinica.
Časť III.
Príprava ponuky
15. JAZYK PONUKY
15.1 Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.
Akceptuje sa tiež český jazyk.
15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne aj úradne overný preklad
dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku.
16. OBSAH PONUKY
16.1 V obálke s ponukou musia byť vložené dve samostatné obálky, pričom jedna bude označená ako
"OSTATNÉ", v ktorej budú uzavreté všetky doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti a
druhá uzavretá obálka s názvom "KRITÉRIÁ" v ktorej bude návrh na plnenie kritérií - ponuková
cena.
16.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Obálka označená ako „OSTATNÉ“ musí obsahovať:
16.2.1 doklady a dokumenty potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov požadované vo Výzve na predkladanie ponúk v bode III.1.1,
16.2.2 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní podľa vzoru uvedeného v časti B.3 písm. A) týchto súťažných podkladov,
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.3 čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami podľa vzoru
uvedeného v časti B.3 písm. B) týchto súťažných podkladov, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, (návrh zmluvy časť B4 týchto súťažných podkladov),
16.2.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke podľa vzoru uvedeného v časti B.3 písm. C) týchto súťažných podkladov, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.5 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny,
mzdy, podľa vzoru uvedeného v časti B.3 písm. D) týchto súťažných podkladov, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača,
Obálka označená ako „KRITÉRIÁ“ musí obsahovať:
16.2.6 krycí list – osobitne predložený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk spracovaný podľa vzoru uvedeného v časti B.2 písm. A) týchto súťažných podkladov, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.7 kalkulácia ceny podľa vzoru uvedeného v časti B.2 písm. B) týchto súťažných podkladov, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.8 návrh kúpnej zmluvy v jednom výtlačku s predpísanými prílohami,
16.2.9 cenová ponuka s technickou špecifikáciou
16.2.10 CD/DVD s naskenovanou kópiou ponuky v digitálnej forme v čitateľnom formáte (napr.
PDF, JPEG) pre účely zasielania cenových ponúk do CRDVO. Dokumenty, ktoré sú
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podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s
uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
16.3 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať doručenie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti na adresu obstarávateľa v požadovanom rozsahu, forme a platnosti zákona o
verejnom obstarávaní, a to v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obstarávateľa o
ich doručenie.
17. ZÁBEZPEKA
17.1 Zábezpeka sa nevyžaduje.
18. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
18.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
18.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eur.
18.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
18.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní.
19. VYHOTOVENIE PONUKY
19.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod.
19.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
19.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
19.4 Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného postupu zákazky.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
20. OZNAČENIE OBALOV PONÚK
20.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
20.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
Názov a sídlo obstarávateľa,
Názov a sídlo uchádzača,
označenie „verejné obstarávanie - neotvárať“,
označenie heslom verejného obstarávania: „Balička s príslušenstvom“
21. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
21.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
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ZAS s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
21.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk
uplynie dňa 27.09.2013 o 08:00 hod.
21.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 21.2 sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
21.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
22. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.
22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu pre doručenie ponuky podľa bodu 21.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu
21.2 a na adresu pre doručenie ponuky podľa bodu 21.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23. OTVÁRANIE PONÚK
23.1 Termín a miesto otvárania ponúk sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk
sa uskutoční dňa 27.09.2013 o 08:30 hod. Miesto otvárania ponúk je na adrese: ZAS s.r.o.,
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
23.2 Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky označená ako "OSTATNÉ".
23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "KRITÉRIA" bude vykonané len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené.
23.4 Na otváraní ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača. Na
otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
23.5 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
23.6 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodov 23.4 a 23.5 sa všetkým zúčastneným
z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
24. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
24.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej
verejnej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani iným žiadnym osobám.
24.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak použité
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore zo zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď).
24.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
25. PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- obsahujú náležitosti určené v bode 16,
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zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk a týmto súťažným podkladom.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
25.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
-

26. MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eur.
27. HODNOTENIE PONÚK
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
Časť VI.
Uzavretie zmluvy
28. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a následnom uzavretí zmluvy
a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie
o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk a identifikácia úspešného uchádzača.
29. UZAVRETIE ZMLUVY
29.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzatvorená najneskôr do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1 týchto súťažných podkladov, ak táto lehota
nebude predĺžená v zmysle bodu 9.2, a po predložení dokladov.
29.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú
na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa
odsekov 2 až 7 § 45 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená
do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne
vyzvaný.
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A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
UPLATNENIA
A) URČENIE KRITÉRIÍ
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v Eur (v prípade platcu DPH sa za
ňu považuje cena bez DPH, v prípade neplátcu DPH konečná, celková cena predmetu zákazky).

B) SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude zadávateľ pokračovať v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou podľa podmienok uvedených v Aukčnom poriadku a usmernení k elektronickej aukcii podľa časti C. týchto súťažných podkladov a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky zadávateľa na predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predložil návrh s najnižšou celkovou cenou v EUR za
celý predmet zákazky podľa výsledku elektronickej aukcie.
Žiadne dodatočné náklady, ktoré sa vyskytnú na strane úspešného uchádzača, verejný obstarávateľ nebude akceptovať.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
PREDMET ZÁKAZKY
„Balička s príslušenstvom“
P. č.

1.

Názov predmetu zákazky

Balenie

Balička s príslušenstvom
Opis
Zostava zariadení má byť schopná dostatočne namiešať mrazenú zeleninu
rôzneho druhu a tvaru do jednorodej zmesí, dopraviť zo zásobníka do
kombinačnej váhy, presne navážiť zadané množstvo, vypustiť do baliaceho
stroja a zabaliť do vreciek rôzneho rozmeru a tým vytvoriť výrobok rôznej
hmotnosti, dopraviť ho cez detektor kovu na otočný zberací stôl.
Mrazená surovina určená na balenie, ktorá je súčasťou výrobného programu
obstarávateľa, je: zelený hrášok, cukrová kukurica, kocky mrkvy, petržlenu,
paštrnáku, zeleru a inej koreňovej zeleniny o rozmere 10 x 10 x 10 x mm,
slížikov o priereze 4 x 4 mm, plátkov mrkvy o hrúbke 3 - 4 mm, ružičiek
karfiolu a brokolice od 20 do 60 mm, plátky kapusty, kelu, cibule a póru
veľkosti do 60 mm, kociek špenátu o hmotnosti cca 50 g o rozmere 40 x 40 x
40 mm a pod. Ďalšia surovina na balenie sú mrazené zemiakové halušky o
veľkosti 20 až 50 mm o priemere cca. 10 - 12 mm.
Balička s príslušenstvom pozostáva:
Miešačka zeleniny
 zariadenie celonerezového prevedenia o objeme 500 l až 700 l, schopné
rotačným pohybom zásobníka alebo miešacích lopát šetrne namiešať
požadovanú zmes mrazenej zeleniny v intervale od 15 – 20 min.,
namiešaná zmes sa z neho vyklopí alebo vyprázdni opačným pohybom
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P. č.

Názov predmetu zákazky

Balenie

miešacích lopát, rýchlosť miešania na byť regulovateľná
 zariadenie má byť ľahko čistiteľné a schopné bezpečnej prevádzky
Dopravné zariadenie
 dopraví namiešanú surovinu z miešačky do zásobníka mrazenej zeleniny,
 vyprázdnenie miešačky: od 3 až 5 minút, doprava suroviny do výšky 1
500 až 1 700 mm.
 zariadenie musí vyhovovať podmienkam potravinárskej výroby, musí byť
ľahko čistiteľné a schopné bezpečnej prevádzky.
Zásobník mrazenej zeleniny
 úlohou zariadenia je kumulovať dostatočné množstvo mrazenej zeleniny
pre plynulé dávkovanie do kombinačnej váhy, za účelom dosiahnutia
nepretržitého procesu balenia
 zariadenie má byť schopné prijímať zmes mrazenej zeleniny z miešačky a
na impulz od snímača hladiny produktu kombinačnej váhy plynule
dávkovať vynášacím šnekom alebo vibračným podávačom zmes zeleniny
na vynášací pás do kombinačnej váhy a zastaviť dávkovanie po dosiahnutí
potrebnej hladiny suroviny na podávacom tanieri kombinačnej váhy
 zariadenie musí svojim objemom vedieť prijať jednu dávku z miešačky
zeleniny, t.j. 500 až 700 litrov namiešanej zmesi mrazenej zeleniny a musí
byť celonerezového prevedenia, vhodné do potravinárskej prevádzky
ľahko čistiteľné, umývateľné a schopné bezpečnej prevádzky.
Vynášací dopravník a vibračný podávač
 zariadenie, ktoré dokáže dopraviť surovinu zo zásobníka namiešanej
zmesi zeleniny na dávkovací tanier kombinačnej váhy
 celonerezové prevedenie, modulárny alebo plastový pás s unášačmi, aby
nedochádzalo k zosuvu dopravovanej suroviny pri šikmej polohe
dopravníka
 zariadenie má byť uzavreté, aby nedochádzalo k padaniu dopravovanej
suroviny z bokov dopravníka, ani z pásu pri jeho spätnom chode
 zariadenie má byť dvojdielne, zložené so šikmého bezodpadového
dopravníka a vodorovného vibračného podávača, ktorý už priamo dávkuje
surovinu na vibračný tanier kombinačnej váhy
 vibračný podávač musí mať regulovateľné stupne vibrácie, podľa druhu a
množstva dávkovanej suroviny
 obidva zariadenia musia spĺňať požiadavky potravinárskej prevádzky,
musia byť ľahko čistiteľné a umývateľné, schopné bezpečnej prevádzky
Kombinačná váha
 dávkovacie zariadenie, schopné vytvoriť na jedno naváženie dávku zmesi
mrazenej zeleniny o objeme 3.000 cm3 až 5.000 cm3 konečného objemu a
rozsahu naváženia 200 g až 2 500 g na jeden výsyp
 výkon dávkovacích váh z 350 g produktu: 70 až 80 dávok za minútu, z 2
500 g produktu: 25 až 30 balení za minútu, s presnosťou ± 1÷2 g,
 možnosť nastavenia vážiacich dávok v rozpätí od 200 g do 2 500,
nastaviteľné na riadiacom pulte vybaveného pamäťou a tlačiarňou,
 vode odolné prevedenie s krytím IP 65, umožňujúce ľahké čistenie a
umývanie váhy
 celonerezové prevedenie, vhodné do potravinárskej prevádzky, povrchy
prichádzajúce do priameho styku s mrazenou zeleninou z profilového
slzičkovo lisovaného plechu, zabraňujúceho nalepeniu suroviny
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P. č.

Názov predmetu zákazky

Balenie



zariadenie musí byť vybavené stredovým rukávcom pre obmedzenie
poškodenia kusového produktu
Baliaci stroj
 vertikálny hadicový baliaci stroj, ktorý dokáže z rolky obalového
materiálu vytvoriť vankúšikové vrecko rôznej veľkosti
 obal, do ktorého sa z dávkovacej váhy vsype požadovaná dávka mrazenej
zeleniny, vytvarovaný naplnený obal je hermeticky zvarený jedným
pozdĺžnym zvarom na zadnej strane a dvoma priečnymi zvarmi v hornej a
dolnej časti obalu
 obal sa tvaruje z PE a PP fólií od šírky 300 mm do šírky 700 mm.
 súčasťou zariadenia sú plniace tubusy s límcom na fólie šírky 386 mm,
425 mm, 535 mm a 620 mm, vhodné na tzv. jednoduchý aj obrátený zvar
 zariadenie má byť vybavené čeľusťami na tepelné zváranie PP fólií, ako aj
na impulzné zváranie PE fólií z možnosťou regulácie teploty pomocou
riadiaceho systému, za účelom dosiahnutia väčšieho výkonu zváracie
čeľuste musia byť chladené vzduchom - ofukom alebo uzavretým vodným
chladiacim okruhom
 požiadavky na vytvarované vrecko:
- max. šírka 350 mm
- max. dĺžka 450 mm na jeden posuv
- max. objem vrecka cca 5.000 cm3
 požiadavky na výkon stroja:
- z balenia 350 g: 70 balení/min. z PE fólie,
- z balenia 350 g: 80 - 85 balení/min. z PP fólie
- z balenia 1 000 g: 45 balení/min.
- z balenia 2 500 g: 25 až 30 balení/min.
 ďalšie požiadavky na vybavenie baliaceho stroja:
- automatické stranové stredenie fólie na límec riadený optickým
snímačom
- zariadenie na perforovanie otvorov v pozdĺžnom preklade
- dátumovačka cez termopásku, vrátene základnej sady znakov
- výsypka do tubusu z váh
- vložky do tubusov na mrazený tovar
- pomocné rámy vhodné na inštaláciu plniacich tubusov ako aj
dátumovacieho zariadenia
- drôtený sklz na šetrný odsun naplneného vrecka spod stroja
- celonerezové prevedenie baliaceho stroja, vhodné do potravinárskej
prevádzky a na balenie potravín, ľahko umývateľný stroj schopný
- bezpečnej prevádzky
- baliaci stroj musí byť obklopený pracovnou plošinou nerezového
prevedenia so schodmi a zábradlím, umožňujúcou ľahký a bezpečný
prístup k zostave: kombinačná váha- baliaci stroj, za účelom
nastavenia, opráv, servisu, čistenia a dezinfekcie.
Dispozičné riešenie
Celá zostava baliaci stroj, kombinačná váha, pracovná plošina, vynášaci
dopravník s vibračným podávačom musí byť umiestnená v pracovnom
priestore so svetlou výškou max. 4 400 mm, pôdorys tejto zostavy musí
byť šírky max. 3 000 mm a dĺžky max.6 500 mm
Dávkovanie prímesí
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P. č.

Názov predmetu zákazky

Balenie

Počet
balení

Baliaci stroj musí byť vybavený vhodným zariadením na presné
dávkovanie prímesí: mrazené sekané zeleninové vňate ( petržlenová, zelerová a pod.) v požadovanej hmotnosti od 1 g do 25 g, čo je jedna dávka
do jedného výrobku, v závislosti od druhu práve baleného výrobku. Hmotnosť
tejto dávky mrazenej vňate má byť nastaviteľná podľa druhu výrobku.
Dávkovanie tekutých prímesí
Zariadenie na spoľahlivé a presné dávkovanie tekutej hmoty, ktorá môže
obsahovať rôzne ochucovadlá, prímesi, arómy, sekané zeleninové vňate
o veľkosti 3 mm x 3 mm až 5 mm x 5 mm ( petržlenová, zelerová a pod.)
Dávkovač musí presne nadávkovať jednu dávku v rozsahu 3 ml až 25 ml do
jedného výrobku, v závislosti od druhu práve baleného výrobku. Táto dávka
musí byť nastaviteľná podľa druhu baleného výrobku
Tlačiareň
Termotransférová tlačiareň, schopná natlačiť na obal etiketu s rôznymi
znakmi o min. rozmere 20 mm x 60 mm a max. 70 mm x 110 mm
z možnosťou programovania, napojenia na rozhranie Ethernet, s pamäťou min. 1 000 etikiet.
Transportný dopravník s detektorom kovu
 zariadenie na dopravu výrobkov (vreciek s mrazenou zeleninou), od
baliaceho stroja na okrúhly otočný stôl, prevedenie: šikmá konštrukcia,
prechádzajúci otvorom cez deliacu stenu
 modulárny alebo plastový pás užitočnej šírky min.400 mm a max. 500 mm
celonerezové prevedenie, vhodné do potravinárskej prevádzky, ľahko
čistiteľný, schopný bezpečnej prevádzky vybavený detektorom kovu s
otvorom rámu šírky pásu a výšky min. 150 mm a max.200 mm
 detektor kovu s citlivosťou schopnou bezpečne zachytiť:
- oceľovú guličku o priemere 2,5 mm
- medenú guličku o o priemere 2,65 mm
- nerezovú guličku o priemere 4,0 mm
- hliníkovú guličku o priemere 4,5 mm
na konci pásu vyraďovací systém chybného výrobku s prítomnosťou
kovu do uzamykateľnej zbernej schránky
Otočný kruhový stôl
 zaradenie určené na sústreďovanie zabalených výrobkov s rotujúcou
doskou vo výške min. 800, max. 900 mm, nastaviteľné nohy stola
umožňujúce nastavenie výšky dosky ± 200 mm
 rotujúca doska musí byť z tvarovaného nerezového plechu, alebo
vybavená bočnicou o výške 40 mm až 60 mm, ktorá zabraňuje padaniu
vreciek zo stola pri rotačnom pohybe
celonerezové prevedenie vhodné do potravinárskej výroby, ľahko
umývateľné, schopné bezpečnej prevádzky.
Množstvo vyššie uvedených položiek môže byť navyšované najviac do výšky finančného limitu 250.000,EUR bez DPH
Predmetom dodávky je: doprava do miesta realizácie, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy,
návod na obsluhu a technická dokumentácia v tlačenej a elektronickej podobe v slovenskom alebo českom
jazyku.
Všetky zariadenia musia spĺňať požiadavky bezpečnej prevádzky v súlade s platnou legislatívou v SR.
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Pre všetky prípadné požiadavky, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent,
typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu požiadavky
a akceptujú sa ako tieto tak aj ekvivalentné.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená ako maximálna, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené
s dodaním predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania a montáže, uvedenia do prevádzky,
zaškolenie obsluhy, návodou na obsluhu a technickej dokumentácie v tlačenej a elektronickej podobe v
slovenskom alebo českom jazyku. Žiadne prípadné dodatočné náklady nebudú akceptované. Táto cena
musí byť výsledkom kalkulácie ceny. Uchádzač musí oceniť každú položku kalkulácie.
3. V cenovej ponuke musia byť všetky požadované technické údaje uvedené v časti B.1 Opis predmetu
zákazky.
4. Cena bude uvedená v krycom liste za požadovaný predmet zákazky podľa nasledovného vzoru:
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A/ Krycí list

KRYCÍ LIST

Uchádzač (názov a sídlo): .................................................................................................................
IČO: .........................................................................
Platiteľ DPH:

ÁNO - NIE (správne sa zakrúžkuje)

Návrh na plnenie kritéria „CENA“:

Cena celkom za celý predmet obstarávania
Predmet zákazky

Cena celkom
bez DPH (Eur)

Sadzba DPH
(%)

Výška DPH
(Eur)

„Balička s príslušenstvom“

Dátum:

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača
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Kalkulácia ceny, ktorú uchádzač vypracuje podľa nasledovného vzoru B)

„Balička s príslušenstvom“
P.
č.

Názov predmetu zákazky

1. Balička s príslušenstvom

M.J.

množ
stvo

ks

1

Cena za MJ Cena spolu
bez DPH
bez DPH
Eur
Eur

Dátum:

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača
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B. 3 VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ
A/ Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca...................................................................................................................,
so sídlom .............................................................................................................................................................,
IČO: .....................................................................................................................................................................,
zapísaný...................
Čestne vyhlasujem(e)
že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som/sme osobou,
1.

2.

3.

ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému
bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača
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B/ čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami

Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca...................................................................................................................,
so sídlom .............................................................................................................................................................,
IČO: .....................................................................................................................................................................,
zapísaný...................
týmto čestne vyhlasujem(e), že súhlasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy uvedenej v súťažných podkladoch na predmet zákazky „Balička s príslušenstvom“ časť B4, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 176/2013 zo dňa 10.09.2013 s označením 15302 WYT

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača

18

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________________________________________

C/ čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
v ponuke

uvedených

Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca...................................................................................................................,
so sídlom .............................................................................................................................................................,
IČO: .....................................................................................................................................................................,
zapísaný...................
týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky „Balička s
príslušenstvom“ výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. č. 176/2013
zo dňa 10.09.2013 s označením 15302 - WYT sú pravdivé a úplné.

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača
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D/ čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy
Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca...................................................................................................................,
so sídlom .............................................................................................................................................................,
IČO: .....................................................................................................................................................................,
zapísaný...................
týmto čestne vyhlasujem(e), že
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača
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B. 4 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky
Návrh kúpnej zmluvy
Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších predpisov

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnenia niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o verejnom
obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania.

I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Kupujúci:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
IČO :
DIČ / IČ DPH :
Osoby oprávnené rokovať :
č.ú.:

EQUUS a.s.
Hviezdna 38
821 06 Bratislava
akciova spoločnosť
Ing. Ivan Škopec – predseda predstavenstva
36263605
2021883501 / SK2021883501
Ing. Ivan Škopec – predseda predstavenstva
0283975990/0900, Slovenská sporiteľňa a.s.

ďalej v texte len "Kupujúci"
2. Predávajúci:
Zastúpená:
Sídlo:
IČO :
DIČ / IČ DPH :
Zapísaný v obchodnom registri:
Osoby oprávnené rokovať :
č.ú.:
ďalej v texte len "Predávajúci"

II. PREDMET ZMLUVY
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu technologické zariadenie:
„Balička s príslušenstvom“ v počte 1 ks špecifikované v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.

2.

Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil kupujúcemu ako
uchádzač vo verejnej súťaži podlimitnej zákazky: na základe výzvy na predkladanie ponúk vyhlásená
vo vestníku verejného obstarávania č. 176/2013 zo dňa 10.09.2013 s označením 15302 - WYT.

3.

Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu III. tejto
zmluvy.
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lll. TERMÍN PLNENIA
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria kúpnu zmluvu podľa čl. II. tejto zmluvy, a to najneskôr do
13.12.2013, avšak za podmienky, že zmluva bude účinná až po schválení ŽoNFP z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, výzva č. 2013/PRV/30 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie „1.2 Pridávanie
hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, Časť: Pridávanie
hodnoty do poľnohospodárskych produktov“ a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení
koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom, ako aj po zabezpečení financovania celého
projektu so strany banky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
lV. CENA PREDMETU KÚPNEJ ZMLUVY

1.

Cena za predmet kúpnej zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou
predávajúceho ako pevná zmluvná cena a predstavuje:
,- € (slovom: ....................... € )

Cena bez DPH
DPH
% ,- € (slovom: ....................... € )
Cena s DPH

,- € (slovom: ....................... € )

V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Pri zadaní objednávky 10% z celkovej sumy na účet predávajúceho na základe faktúry a to do 14 dní.
Pri nakládke predmetu 10 % z celkovej sumy na účet predávajúceho na základe faktúry a to do 14 dní.
Po dodávke a montáži predmetu tejto zmluvy a po doručení faktúry kupujúcemu, uhradí kupujúci
predávajúcemu 30% z celkovej ceny predmetu tejto kúpnej zmluvy, a to do 14 dní na účet
predávajúceho.
Po spustení predmetu tejto zmluvy do prevádzky a po doručení faktúry kupujúcemu uhradí kupujúci
predávajúcemu 25% z celkovej ceny predmetu tejto kúpnej zmluvy, a to do 60 dní .
Posledných 25 % bude uhradených do 90 dní.
Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu trojročnú záruku za vady predmetu zmluvy, ktorá začína plynúť od
spustenia predmetu zmluvy do prevádzky.
VI. KONTROLA

1. Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť
podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (zák. č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov). Na právne vzťahy založené touto zmluvou sa vzťahuje aj zákon č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a predávajúci ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly bude riadne
plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Predávajúci sa zaväzuje podrobiť sa
výkonu kontroly aj povereným zamestnancom kupujúceho. Oprávnení poverení zamestnanci
kupujúceho vykonávajú priebežné kontroly počas trvania realizácie schváleného projektu a majú
prístup ku všetkým obchodným dokumentom Predávajúceho, ktoré súvisia s výdavkami na realizáciu
projektu a s plnením povinností podľa tejto zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené je Predávajúci
povinný strpieť kontrolu len v prípade, ak je vykonaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a
2. Predávajúci berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia bude realizovaná na základe získania
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/
overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a
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účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Pôdohospodárskou Platobnou
Agentúrou a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a EU a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe požiadavky Kupujúceho v súlade s požiadavkami príslušných
riadiacich a kontrolných orgánov predloží Kupujúcemu akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
VII. ĎALŠIE DOJEDNANIA
1.

Servisný zásah zo strany predávajúceho musí byť garantovaný do 48 hod. od oznámenia poruchy
kupujúcim. Miesto servisného výkonu je EQUUS a.s. prevádzka: Cesta slobody 771, SK - 991 28,
Vinica
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

2.
3.
4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Za oprávneného zástupcu na strane kupujúceho sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym
zástupcom kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci po jej podpísaní obdrží dve
vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia.
Vzťahy touto kúpnou zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom
znení.

V Bratislave, dňa ....................
Kupujúci:

Predávajúci:

.......................................................................
Ing. Ivan Škopec – predseda predstavenstva
EQUUS a.s.

...................................................................
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C. AUKČNÝ PORIADOK A USMERNENIE K ELEKTRONICKEJ AUKCII
A) Aukčný poriadok
1. Predmetom elektronickej aukcie je návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena
v EUR, východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Predmetná elektronická
aukcia sa realizuje ako elektronická aukcia na najnižšiu cenu, pričom ide o elektronickú aukciu
otvorenú, s pevne stanoveným začiatkom, bez viacerých etáp. Elektronická aukcia bude ukončená
v lehote, ktorá bude vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedená, ak na základe výzvy
na účasť v elektronickej aukcii, ktorú nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania
výzvy na účasť v elektronickej aukcii, nedostane zadávateľ zákazky žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú
požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, stanovené taktiež vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii.
Ak do dátumu a času skončenia elektronickej aukcie zníženého o časové navýšenie 5 minút od
ukončenia bude predložená nová ponuka, spĺňajúca požiadavky týkajúce sa minimálnych
rozdielov, lehota na predkladanie nových ponúk sa predĺži o stanovené časové navýšenie od
prijatia poslednej novej ceny spĺňajúcej požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. Ak do
dátumu a času skončenia elektronickej aukcie zníženého o časové navýšenie ukončenia bude
predložená nová ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, lehota na
predkladanie nových cien sa nepredĺži.
Príklad:

bod A začiatok eAukcie
bod B - plánovaný
koniec eAukcie
bod D - nová ponuka
bod B1 - posunutý koniec
eAukcie
interval
C-B, D-B1 - časové navýšenie
Elektronická aukcia začne o 09:00:00, s predpokladaným koncom o 9:30:00 a s časovým
navýšením 5 minút. Ak v čase od 09:25:00 do 09:30:00 nikto z uchádzačov nezmení svoju
ponuku, aukcia skončí v predpokladanom termíne o 09:30:00. Ak ale v intervale od 09:25:00
do 09:30:00 niektorý z uchádzačov zmení svoju ponuku, napr. o 09:27:00, koniec elektronickej
aukcie sa posunie o interval časového navýšenia od momentu predloženia novej ponuky, teda
na 09:32:00. Ak v časovom intervale od 09:27:00 do 09:32:00 niektorý z uchádzačov znovu zmení
svoju ponuku, lehota sa opäť patrične predĺži o interval časového navýšenia. Ak už verejný
obstarávateľ/obstarávateľ nedostane žiadne ďalšie ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov, elektronická aukcia sa skončí v definovanej lehote od prijatia poslednej
ponuky, v tomto príklade teda o 09:32:00.

2. Uchádzač nemôže predložiť cenu vyššiu ako je jeho východisková cena elektronickej aukcie (v
tabuľke elektronickej aukcie uvedená ako „vstupná cena“), teda vyššiu ako je jeho cena podľa
úvodného úplného vyhodnotenia ponúk.
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3. Uchádzač bude počas priebehu elektronickej aukcie vidieť cenu aktuálne najlepšej ponuky.
4. V prípade, ak najnižšiu cenu v elektronickej aukcii predložia viacerí uchádzači, úspešným sa stane
uchádzač, ktorý ju predložil ako prvý.
5. Ak uchádzač, ktorý predloží v elektronickej aukcii najnižšiu cenu, bude vylúčený pre mimoriadne
nízku ponuku alebo neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa §45 ods.9
zákona o verejnom obstarávaní, úspešným sa stane uchádzač, ktorý predložil nasledujúcu najnižšiu
cenu alebo ako ďalší v poradí tú istú najnižšiu cenu. O uvedenom budú všetci uchádzači informovaní
novým oznámením o výsledku vyhodnotenia ponúk.
6. Ak najnižšia cena, ktorú uchádzač navrhne v rámci elektronickej aukcie je výsledkom kalkulácie,
súčtu položiek výkazu výmer a pod., ktorý uchádzač predkladal v pôvodnej ponuke, uchádzač, ktorý
predloží najnižšiu cenu v rámci elektronickej aukcie bude povinný do piatich pracovných dní
doručiť zadávateľovi v elektronickej podobe cez systém EVO aktualizovanú kalkuláciu, výkaz
výmer a pod., výsledkom ktorej bude cena zodpovedajúca najnižšej cene predloženej v elektronickej
aukcii. Uvedená lehota sa počíta od obdržania výzvy na zaslanie aktualizovanej kalkulácie, výkazu
výmer a pod., zaslaného cez systém EVO v rámci vysvetľovania ponuky zadávateľom uchádzačovi
s najnižším návrhom na plnenie kritéria najnižšia cena v elektronickej aukcii.
7. Ak do uvedeného termínu uchádzač danú povinnosť nesplní, bude vyzvaný uchádzač vylúčený
a úspešným sa stane uchádzač, ktorý predložil nasledujúcu najnižšiu cenu alebo ako ďalší v poradí tú
istú najnižšiu cenu. Na tohto uchádzača sa vzťahuje rovnaká povinnosť a postup, ktorý sa v prípade
potreby opakuje.
B) Usmernenie k elektronickej aukcii


Elekronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk.



Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli
pri svojej registrácii do systému EVO. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami
poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.



Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho
pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený
„pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej
aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa
uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním
času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie. Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii sú
aj údaje o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na
podmienky technického pripojenia.



Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 45 minút (slovom: štyridsaťpäť minút),
pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas.



Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na
adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne
preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj
prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.



Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia
sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať
pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické
podmienky:
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
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Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________________________________________

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
- pripojenie na internet,
- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
ver.3.x,
Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so
serverom,
- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami.


V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných situácií na strane zadávateľa, ktoré ovplyvnili výsledok
elektronickej aukcie (napr. znefunkčnenie servera, na ktorom sa aukcia realizuje, hackerský útok a pod.)
sa bude celá elektronická aukcia opakovať. O uvedenom a o dôvodoch bude zadávateľ uchádzačov
bezodkladne informovať.
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